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Nikitas không muốn ôn cho bài kiểm tra, nên anh ấy quyết định trở thành một người gây rối và 
làm việc thu thuế bán thời gian ở Airland. Airland có N ngôi nhà (đánh số từ 1 tới N) và M 
đường một chiều nối chúng. Mỗi ngôi nhà có một ngân sách; gọi ngân sách của ngôi nhà thứ i là 
Bi (đồng xu). Hàng xóm của một ngôi nhà là tập hợp các ngôi nhà có thể đến được và đi được từ 
ngôi nhà đó (trực tiếp hoặc gián tiếp, chứa cả chính ngôi nhà đó).  

 

Nikitas có thể chọn bắt đầu hành trình thu thuế từ bất kỳ ngôi nhà nào. Sau đó, anh ta có thể di 
chuyển dọc theo các con đường để đến những ngôi nhà khác và thu thuế trên đường đi. Với mọi 
i, khi Nikita thăm ngôi nhà i lần đầu (chứa cả ngôi nhà khi anh ta bắt đầu chuyến đi), nhưng chưa 
tới thăm bất kỳ hàng xóm nào của ngôi nhà i trước đó, thì anh ta phải chọn một số nguyên dương 
c và thông báo cho những ngôi nhà hàng xóm phải trả c xu tiền thuế. 

 

Khi một ngôi nhà có ngân sách là b bị yêu cầu trả c đồng xu, hai điều có thể xảy ra. Nếu c ≤ b. 
ngôi nhà này sẽ trả thuế. Nếu c > b, ngôi nhà này không đủ khả hăng trả thuế nên nó không phải 
trả đồng nào. Chú ý rằng không ngôi nhà nào bị trả thuế hai lần. 

 

Những ngôi nhà có đủ khả năng trả thuế thì phải trả. Nikitas có thể tiếp tục hành trình của mình 
theo cách đó cho tới khi anh ta không thể thu thêm đồng thuế nào nữa. Anh ta rất cẩn thận, tuy 
nhiên – đến cuối cùng, nếu có nhiều hơn K ngôi nhà bị yêu cầu trả thuế mà không đủ khả năng 
trả thì chủ tịch Airland sẽ lấy thanh katana và bắt Nikitas. Nên anh ta sẽ không kiếm được đồng 
nào sau chuyến đi. Ngược lại, Nikitas sẽ nhận được toàn bộ số tiền mình thu được. 

 

Nikitas muốn tối đa lượng tiền mình có thể lấy. May mắn là bạn biết tất cả các thông tin về 
đường đi ở Airland nên bạn đề nghị giúp Nikitas tính lượng tiền lớn nhất anh ta có thể lấy mà 
không bị bắt. Bởi con số có thể rất lớn, in ra giá trị của nó với phần dư cho 1000000021  
(109 + 21). 

 

Dữ liệu vào  

 Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa một số nguyên T là số lượng test 

 Dòng đầu tiên của mỗi test chứa ba số nguyên N, M và K. 

 Dòng thứ hai chứa N số nguyên B1, B2, …, BN 

February Long Challenge 2019 



 M dòng tiếp theo. Mỗi dòng chứa hai số nguyên u và b thể hiện ngôi nhà bắt đầu và ngôi 
nhà kết thúc trên một đường đi. 

 

Dữ liệu ra 

 Với mỗi test, in ra một dòng chứa một số nguyên – giá trị lớn nhất số tiền mà Nikitas có 
thể kiếm được mà không bị bắt lấy phần dư cho 1000000021 (109 + 21) 

 

Ràng buộc 

 1 ≤ T ≤ 5  

 3 ≤ N ≤ 105  

 1 ≤ M ≤ 2⋅105  

 1 ≤ Bi ≤ 109 với mọi i  

 0 ≤ K ≤ 200  

 Tổng của N trong tất cả các test không vượt quá 105  

 Tổng của M trong tất cả các test không vượt quá 2⋅105 

 

Subtasks 

Subtask #1 (10 điểm):  

 K = 0  

 3 ≤ N ≤ 1,000  

 1 ≤ M ≤ 5⋅104  

 Tổng của M trong tất cả các test không vượt quá 5⋅104 

Subtask #2 (10 điểm):  

 K = 1  

 3 ≤ N ≤ 1,000  

 1 ≤ M ≤ 5⋅104  

 Tổng của M trong tất cả các test không vượt quá 5⋅104 

Subtask #3 (20 điểm):  

 3 ≤ N ≤ 1,000  

 1 ≤ M ≤ 5⋅104  



 0 ≤ K ≤ 100  

 Tổng của M trong tất cả các test không vượt quá 5⋅104 

Subtask #4 (60 điểm): ràng buộc gốc 

 

Ví dụ 

Input 

1 
4 4 1 
2 8 15 9 
1 3 
2 1 
4 3 
3 2 

Output 

25 
 
 

Giải thích 

Ví dụ 1: Nikitas có thể bắt đầu ở ngôi nhà 4, bởi nó không tới được từ ngôi nhà nào nên anh ta 
có thể lấy 9 đồng từ nó. Sau đó, anh ta có thể di chuyển sang ngôi nhà 3 và yêu cầu những ngôi 
nhà hàng xóm của ngôi nhà 3 (ngôi nhà 1, 2 và 3, bởi 2 đến được 1 trực tiếp và 3 tới 1 gián tiếp 
còn 3 tới 2 trực tiếp) phải trả. Bởi K = 1, Nikitas có thể đồng ý nếu ngôi nhà 1 không trả nên anh 
ta nhận được 8 xu từ mỗi ngôi nhà. Anh ta được 8 * 2 = 16 xu từ ngôi nhà 2 và 3. Cuối cùng 
Nikitas kiếm được 9 + 16 = 25 xu.  

 


